
 

 

Gólyanap a Kecskeméti Református Internátusban 

 

         Szeptember 15-én már reggel nagy volt a mozgás az internátus környékén. Gólyák és 

néhány végzős diák igyekezett a már hagyományosnak számító gólyanapra. 

         A gólyanap a díszteremben kezdődött, ahol az igazgatónő mindenkinek kellemes és 

tartalmas időtöltést kívánt. A megnyitó után a népes csapat zsibongva indult meg a Benkó 

Zoltán Szabadidőközponthoz. A Kecskeméti Református Egyházközség széchenyivárosi 

közössége is ekkor tartotta családi napját, így velük együtt hallgathattuk meg Nagy Henrietta 

lelkipásztor igehirdetését Jézus főpapi imádságáról. 

Az internátus ifjú növendékei ezután egy közös játékra indultak. A játék nagyon jó hangulatban 

telt, először terpeszben állva próbáltunk egymásnak focilabdával „kötényt lőni”, majd nevünk 

hosszúsága szerint sorba álltunk és cédulákat kaptunk a hátunkra, amelyen valamilyen 

hétköznapi tárgy neve szerepelt. A többieket kérdezgetve kellett rájönni, hogy tulajdonképpen 

„kik is vagyunk”.  

A játék befejeztével az ebéd elkészültéig megmászhattuk a dombot, megcsodáltuk a gyönyörű 

alföldi panorámát, majd a tóparton élvezhettük a ragyogó napsütést. Az ebéd helyben készült 

bográcsgulyás volt, ami igencsak jólesett a játékban megéhezett nebulóknak. 

Miután mindenki jóllakott, a nevelőtanárok csoportokba osztottak minket, és minden csoport 

tagjai egy-egy színes krepp papírt kaptak. Így alakult meg a piros, a zöld, a kék, a sárga, a lila, 

és a narancssárga csapat. Öt percenként indították útra a csoportokat a nevelők egy-egy 

borítékkal. A borítékot felnyitva megtudtuk az első feladatot: fel kellett mennünk a dombra és 

ott csoportképet kellett készítenünk, majd azt a kijáratnál megmutattuk. A tűző napsütésben 

bizony jócskán kifulladtunk, mire felértünk a dombtetőre, de a csoportfotó elkészítése után már 

igyekeztünk is a kijárat felé. Itt megkaptuk a következő borítékot, és ekkor minden csapathoz 

egy végzős is csatlakozott, aki segíthette a csapatok munkáját. A következő megálló a 

Planetárium volt, az ott készült fotóinkat a kórháznál várakozó nevelőtanárnőnek mutattuk meg, 

és egy gyors egészségügyi kvízt is kitöltöttünk. Innen az utasítás szerint a Malom Központba 

szaladtunk, ahol azt kellett megállapítanunk, hogy mely üzletek, mely emeleten találhatóak. A 

következő boríték a Cifrapalotához vezetett minket, ahol énekelnünk kellett, méghozzá a 

„Cifrapalota, zöld az ablaka” című népdalt. Innen vissza az internátusba vettük az irányt. A 

csapatok tagjai fáradtan, de elégedetten mehettek pihenni a szobáikba. A kiértékelésre és a nap 

zárására az utolsó csapat megérkezése után harminc perccel került sor, az első helyen a 

narancssárga csapat végzett. 

A gólyanap idén is nagyon jó hangulatban telt, ahol a gólyák jobban megismerhették 

Kecskemét városát, valamint közelebb kerülhettek egymáshoz, a végzősökhöz és a 

nevelőtanárokhoz is.  

Hála az Úrnak, hogy megáldotta a napunkat, az Ő áldását kérjük az egész tanévünkre. 
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